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AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÁ SITUACE 
v Jihomoravském kraji 

ze dne 12. srpna 2020, 17:00 hod. 

 
Přehled situace COVID-19 v Jihomoravském kraji 
 
Kumulativní počty  období od 29. 1. do 12. 8. 2020: 
Počet osob indikovaných k vyšetření: 12200  
Počet pozitivních kumulativně: 1163 
Počet vyléčených: 905 (78 %) 
Počet úmrtí: 23 (průměrný věk 78 let) 
 

Týdenní sumarizace (6. 8. - 12. 8. 2020 včetně): 
Počet nových případů za týden (posledních 7 dnů): 125, nejvíce ve věku 20-34 let 
Týdenní incidence 10,5/100000 obyvatel  
 

Aktuální počty k 12. 8. 2020: 
Počet případů za posledních 24 hod.: 11 případů 
Nové hospitalizace: +2 
Nová úmrtí: 0 
Počet pozitivních celkem (prevalence): 235 osob 
Počet aktuálně hospitalizovaných: 17 osob (4 závažné případy, 4 střední, 5 lehkých, 
4 bezpříznakoví) 

 
Vývoj počtu hlášených případů COVID-19 (od 11. 3. 2020 dosud): 
 

Brno-město 520 400 5 6 115

Brno-venkov 129 99 1 2 29

Blansko 51 43 1 8

Břeclav 195 156 16 23

Hodonín 70 38 1 2 31

Vyškov 63 55 8

Znojmo 135 114 21

JMK celkem 1163 905 23 11 235
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Počet vyléčených v Jihomoravském kraji dosáhl k dnešnímu dni počtu 905 osob, tj. 
78 % ze všech dosud potvrzených případů. 
 
Během posledního týdne bylo nejvíce případů (pozitivních laboratorních výsledků) 
zaznamenáno u mladých osob, ve věkové kategorii 20-34 let. Jedná se o osoby, 
které byly v několikadenním kontaktu v rámci letních volnočasových aktivit na 
různých místech na území ČR (Jihočeský, Ústecký, Královéhradecký a Zlínský kraj) 
a jsou prakticky bez příznaků.  
Evidujeme několik rodinných výskytů. 



 
Ve většině případů nejsou zaznamenány jakékoliv závažnější příznaky. U všech byla 
zjištěna vzájemná souvislost. Jedná se o přenos v těsném kontaktu, podobně jako je 
tomu v rodinách, ve sdíleném bydlení, ale i v rámci sportovních a zájmových aktivit. 
 
Přibývá případů ve spojitosti s pobytem v zahraničí, v uplynulém týdnu Chorvatsko 
(10x), Ukrajina (4x), Indie (1x), Španělsko (1x). 
 
S každým pozitivně testovaným probíhá epidemiologické šetření a následné 
dohledávání osob, které byly s pozitivně testovaným v těsném dlouhodobém 
kontaktu. Na tyto osoby se vztahují karanténní opatření – k aktuálnímu datu je 
v Jihomoravském kraji v karanténě 460 osob, celkem bylo v Jihomoravském 
kraji v karanténě již více než 6800 osob. 
 
KHS Jihomoravského kraje si dovoluje upozornit, že případy pozitivně testovaných 
jsou řešeny denně, včetně víkendů. V tomto režimu pracujeme již půl roku, od 
prvních případů v březnu t.r. 
 
 
 
MUDr. Renata Ciupek 
Brno, 12. srpna 2020 


